
PRO2900 Cross Action
Teknisk data:
· Upp till 100 % mer plackborttagning: det runda huvudet
rengör bättre för hälsosammare tandkött på 30 dagar i
jämförelse med en manuell tandborste
· Skydda ditt tandkött: Trycksensorn sänker
borstningshastigheten och varnar om du borstar för hårt
· Gör tänderna vitare från dag 1 genom att avlägsna ytliga
missfärgningar
· Den professionella 2-minuterstimern hjälper dig att borsta
tillräckligt länge
· 2 borstlägen: daily clean och gum care
· Oral-B, tandborstmärket tandläkare använder världen över

I förpackningen
· · Innehåll: 2 svarta tandborsthandtag med laddare, 2
borsthuvuden

Fördelar:
Upplev Oral-B Pro 2 från märket som flest tandläkare rekommenderar världen 
över. Det smidiga handtaget på eltandborsten 2900 hjälper dig att borsta som 
din tandläkare rekommenderar: Tandborsten hjälper dig att borsta i 2 minuter 
tack vare en professionell timer som vibrerar var 30:e sekund för att låta dig 
veta att det är dags att byta område i munnen när du borstar. Oral-B:s unika 
runda huvud gör jobbet medan du bara flyttar runt borsten i munnen. 
Tandborsten tar bort upp till 100 % mer plack än en vanlig, manuell tandborste 
för hälsosammare tandkött och den gör dina tänder vitare från dag 1 genom att 
ta bort ytliga missfärgningar. Tandborsten hjälper dig dessutom att skydda ditt 
ömtåliga tandkött med inbyggd trycksensorteknologi som sänker 
borstningshastigheten och varnar dig när du borstar för hårt. Tandborsten Oral-
B Pro 2 2900 med trycksensor är ett måste för alla som vill byta till en 
eltandborste och förbättra sin sin munhygien. Det är inte så konstigt att Oral-B 
är märket som flest tandläkare rekommenderar världen över. Den 
laddningsbara eltandborsten Oral-B Pro 2 2900 är kompatibel med följande 
refillborsthuvuden: Cross Action, 3D White, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, 
Precision Clean, Floss Action, Tri Zone, Dual Clean, Power Tip, Ortho Care.
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Instruktioner
• Så använder du din eltandborste.

Blöt borsthuvudet och applicera tandkräm. Placera borsten
i munnen och sätt på den. För långsamt borsten från tand
till tand. Håll borsthuvudet stilla ett par sekunder innan du
går vidare till nästa tand. Borsta tänderna och tandköttet,
först på utsidorna, sedan insidorna och slutligen på
tuggytorna.
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